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OVER DE VINVISSCHEN, DIE IN DE MAAND NOVEMBER 1914
AAN ONZE KUST SPOELDEN.
^en zeer zeldzaam verschijnsel heeft tegen het einde van het vorige
jaar plaats gegrepen; een verschijnsel, dat waarschijnlijk wel nooit
meer zal voorkomen. Er zijn in de tweede helft van de maand
November niet minder dan vier Walvischachtige dieren, Vinvisschen,
aan onze kust gespoeld. Te midden van alle oorlogsberichten kwamen
de laatste maanden herhaaldelijk mededeelingen in de couranten over deze hoogst
merkwaardige dieren, en nu, half Januari, hooren we er af en toe nog van.
Ongetwijfeld zullen velen uwer er van gelezen hebben. Ik was in de gelukkige
omstandigheid al die zeereuzen te kunnen bezoeken en wil van die tochten en
de resultaten daarvan hier wat vertellen.
Donderdag 29 October 1914, hoorde ik van een der collega's, dat er te
Scheveningen walvischbaleinen of baarden waren aangespoeld. Reeds den
volgenden dag zag ik er éen van en was overtuigd, hoe zeldzaam de vondst ook
wezen moge. Den ls t e n November maakte ik met prachtig weer een tocht van
Scheveningen naar Katwijk aan Zee en vond in enkele uren niet minder dan
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negen fraaie baarden. Bovendien hoorde ik van soldaten en visscherskinderen
dat er nog verscheidene meer waren aan komen drijven. Het sprak vanzelf, dat
dat zoo maar geen toeval kon zijn; 't was alleen maar de zaak er meer van te
weten te komen. Alle gevonden baleinen stemmen in de volgende punten overeen.
Zij waren kort, maar vrij breed, bijna zonder uitzondering geheel zwart, gaaf en
voorzien van de eigenaardige ,/haren". Ik heb er eenige gemeten en vond als
gemiddelde lengtemaat ongeveer 59 c.M. en voor de breedte 17 cM. Door het
uitdrogen trekken ze wat krom en dat bemoeilijkt het nemen van zuivere maten.
Fig. 1 stelt een baard voor op Vio van de ware grootte.
Zooals wel bekend zal zijn, vindt men de baleinen in twee lange rijen achter
elkaar afhangen van het verhemelte. Tusschen beide rijen in ligt de enorme
tong. Hej; bovendste deel van de balein in fig. 1, zit in 't verhemelte en de
haren zitten naar binnen toe, wederzijdsch. De tong strijkt dus langs de haren
heen. In het midden zijn de baarden het grootst; meer naar
/ voren en naar achteren worden ze veel kleiner. Het aantal
baleinen loopt tot in de honderden, b, v. drie honderd vijftig
aan iedere zijde. Van welke walvischsoort waren nu de gevonden baleinen? Afgaande op den vorm en grootte, meende
ik, dat ze afkomstig waren van een Vinvisch, Balaenoptera
physalus of Physalus antiquorum. Dit vermoeden bleek lateijuist. Tot heden, half Januari, is er nog geen week voorbijgegaan, of ik heb weer van gevonden baarden gehoord. Bij
Hoek van Holland, Scheveningen, Wassenaarsche Slag, Katwijk
a/Zee, Noordwijk a/Zee, IJmuiden zijn er aangespoeld, naar
ik weet en zeker is, dat mij nog ettelijke gevallen ontsnapt
zijn. Mocht een der lezers nog andere berichten kennen, ik
houd mij voor mededeeling zéér aanbevolen. Uit bovenstaande
valt te besluiten, dat 't lang niet onwaarschijnlijk was, dat
er een Vinvisch dood in zee zou ronddrijven en ik was dan ook niet verbaasd
Vrijdag 13 November, in het Ochtendblad van de K R. CL te lezen, dat er een
zeemonster van 25 M. was aangespoeld te Wissekerke op N. Beveland. Het had
niet beter kunnen treffen! Een vrije Zaterdagmiddag en Zondag in het vooruitzicht
deden mij besluiten zoo gauw mogelijk naar genoemde plaats te gaan, om het dier
te zien. Zaterdag-middag tegen drieën verliet ik Rotterdam en was om zes uur
ongeveer in Goes, waar een autobus me naar Wolphaartsdijk bracht. In een halfuur
was ik dus al bij de Zandkreek, het water tusschen N. en Z. Beveland en voer
dadelijk met een motorboot over, naar Kortgene. Na een kwartier tobben over een
buitengewoon modderigen dijk, in stikdonker bovendien, kwam ik doornat in het
eigenlijke dorp. Er is daar een uitstekend Hotel ,/de Graaf van Buren«, en voor
ik nu verder ging naar Wissekerke, heb ik daar gegeten eu om verschillende
inlichtingen gevraagd. Verscheidene personen hadden het zeemonster al gezien
en ik hoorde met genoegen, dat in een boekhandel in Kortgene een groote foto
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van het dier lag. En jawel, de vinvisch met de fraai geplooide borst stond er
prachtig op. Onnoodig te zeggen, dat de foto meteen verkocht was. Om nu in
Wissekerke te komen wou
ik een rijtuig nemen, maar
het /./gerijtje/' zooals ze
daar zeggen, was niet te
krijgen. Er zat dus niets
anders op dan loopen. Het
r
bezwaar was intusschen,
'g-2dat ik in die buurt volstrekt niet bekend was en bovendien is de weg lastig te vinden, vooral 's nachts.
Maan en lantaarns ontbraken beide en reeds dacht ik erover tot Zondagmorgen
te wachten, toen de eigenaar van ,/de Graaf van Buren" voorstelde, dat ik een
arbeider als gids zou meenemen. Aldus geschiedde en na tallooze kronkelingen
van den weg kwamen we om zoowat halftien in Wissekerke. In Hotel ^de Kroon''
kon ik heel goed overnachten en daar hoorde ik meerdere bijzonderheden over
het dier, over het aanspoelen enz. Zondagmorgen zou het tusschen 7 en 8 uur
laag water zijn en dan was de Vinvisch het mooiste te zien. Met vloed, om
11 uur, zou een volledige waarneming onmogelijk zijn en daar de zeedijk nog
een half uur loopen is van het dorp, moest ik dus vroeg op pad.
's Ochtends was het weer droog, maar koud. Om half acht was ik onderweg
en even over acht zag ik in een inham van den dijk het enorme dier liggen.
De zee was op eenige meters afstand, dus de gelegenheid was gunstig. Het
eerste half uur was ik alleen en kon dus ongestoord mijn volle aandacht aan
het monster wijden. Een zonderling, moeilijk te omschrijven gevoel bekruipt je,
als je naast zoo'n dier staat en er om heen loopt.
Men voelt een zekere eerbied zou ik zeggen en krijgt van zich zélf een idee

slagen om wegspoelen te voorkomen, een maatregel die noodig was, want ik
hoorde later, dat hij een dag eerder ook al aangespoeld was, eenige K. M.'s meer
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naar 't westen. De zee had hem toen weer meegenomen en hem later neergelegd,
waar hij nu nog lag. Nog in zee drijvende, was het dier al opgemerkt en
gehouden voor #een omgeslagen boot met een soort luchtballon er aan"! Een
kustwachter drukte zich aldus uit. Bij het stranden sloeg de "luchtballon" in
stukken en uit deze stukken, die overal verspreid lagen, bleek dat de vermeende
ballon de maag en eenige meters darmen representeerde! Door ontbinding waren
ze opgezet.
De totale lengte bedroeg ongeveer 21 meter. Na de algemeene indrukken
begon ik meer alle deelen op zich zelf te bekijken en heb tot elf uur aanteekeningen staan maken

Aangezien de Vinvisch op zijn rug lag, was de rugvin onzichtbaar. De kleine
uitwendige gehooropening heb ik niet kunnen vinden. De evenwijdige plooien
aan de buikzijde liepen over een lengte van 10 M., tot den navel toe, door.
Deze plooien vormen een hoofdkenmerk van de Vinvisch en onderscheiden hem
dadelijk van de Walvisschen, b.v. de Groenlandsche. Uit de groote wond aan
den buik puilden ingewanden naar buiten. Met de plooivormige oogleden bedroeg de grootte van het oog een kleine 20 cM. Het puilde sterk uit. Achter
het oog, 2 meter verder, zat de basis van de borstvin. Deze vin stak ver uit
en was lang 2 M. 10 cM., de grootste breedtemaat bedroeg 55 cM. Het uiteinde
van de vin vertoonde een eigenaardige insnijding, zie fig. 2, typisch voor de
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vinvisschen. De buikzijde was wit, meer naar de zijkanten toe, wit met zwart
gemarmerd. De bovengenoemde plooien zijn aan de voorzijde 5 c.M. breed en
achteraan 8 cM., terwijl hun diepte
ongeveer 3 cM. bedraagt; maar deze
laatste maat is afhankelijk van de
plaats waar men meet. Even voor
de punt van den bek houden de
plooien op. Voor den vorm en
vertakkingen van eenige plooien,
zie fig. 3, 4 en 5. Gedeeltelijk zijn
deze geheel wit, n.1. aan de buikzijde, gedeeltelijk, zijdelingsch, zijn
ze zwart. Op de overgangsstreek
zijn de voren zwart en de opstaande
Fig. 5.
plooien wit en gemarmerd. De opperhuid, zoowel als de lederhuid bezit
deze merkwaardige groeven. Het zoo langzamerhand toegestroomde publiek
vergeleek de plooien met autobanden!
De fraai ontwikkelde staart lag plat op 't strand en mat 3.5 bij 1 M. (Zie
flg. 6.). Nabij de staartbasis was een sterk ontwikkelde plooi aan de buikzijde
te zien, op de figuur links. De toeschouwers overtuigd van de kracht, die er
mee ontwikkeld kan worden, noemden den staart een schroef. Dat de stand
anders was als bij de visschen, werd niet opgemerkt. Van den kop lag de geheele onderkaak boven. Tusschen de rechter- en linkerhelft er van was de huid
sterk ingezakt. Eenigzins scheef onder de onderkaak lag de bovenkaak, die
slechts voor een klein gedeelte
te zien was, terwijl het overige
deel diep in het zand was gezakt. De beide kaken waren
ten opzichte van elkaar een
heel eind verschoven. Van het
verhemelte was een klein stukje
aan den kant te zien en dit
vertoonde plooien, die zacht
golfden en loodrecht stonden
op de lengterichting van het
dier. Deze ribbels of plooien
waren aan de voorzijde voorzien van zeer dicht opeenstaande
franje van een paar cM. lang.
Nabij de punt van den bek losten deze ribbels zich op in stukken, die verder
uiteenstaande franjeharen droegen. Baarden waren niet te zien. Bij het schoon-
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maken van het dier bleek, dat ze er reeds uitgerot waren. Door weer en wind
waren flarden opperhuid losgeraakt en die lagen in 't rond verspreid. Eenige
stukken zijn bewaard op formol in het Kabinet van het Erasmiaansch Gymnasium.
Alhoewel het enorme lichaam al geruimen tijd dood was. viel ,/de lucht* erg
mee. Van binnen was zonder twijfel de ontbinding al ver gevorderd. Vanwege
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden is het geraamte van het
dier ter plaatse geprepareerd. Dat werk vorderde drie weken tijd en mogen
we de couranten gelooven, dan woog het geheele skelet 30,000 K. G.! Met een
hoogaars is het over Vere naar Leiden vervoerd. In de kerstvacantie zag ik
op de plaats van genoemd Museum het geraamte liggen. Het wordt nu verder

Vinvisch te Wissekerke.

behandeld en uit elkaar gehaald om het geheel schoon te krijgen. Later zal het
dan opgesteld worden. Het tongbeen, wat men meestal bij schedels mist, was
hier gelukkig bewaard gebleven. Het spek, tot een gewicht van 15,000 K. G.,
werd aan een traanfabriek verkocht. De opbrengst is voor de Gemeente Wissekerke.
Laat ik ten slotte van dezen Vinvisch nog vertellen, dat zeer mooi uitgevoerde
foto-briefkaarten er van & f 0.20 te krijgen zijn, bij den Heer P. D. Maas te
Kortgene, Noord-Beveland.
Bijna tegelijkertijd met de juist beschrevene, spoelde te Katwijk aan Zee
weer een vinvisch aan. Het Avondblad van dienzelfden gedenkwaardigen Vrijdag,

VINVISSCHEN.

427

13 November, bracht ons dit bericht. Aangezien ik zelf naar Wissekerke ging,
verzocht ik een van mijne leerlingen, Mejuffrouw van der Goes, naar Katwijk te
gaan. Zij heeft een verslag over haar bevindingen uitgebracht en gezorgd voor
een fraaie serie van 5 foto's. Bij den fotograaf Van Egmond te Katwijk aan Zee
zijn afdrukken te krijgen a ƒ0.10. In de meeste opzichten Was deze vinvisch
gelijk de vorige. Intusschen was hij aanmerkelijk kleiner, „slechts" 15—16 M.
Van dit dier heeft het Museum in Leiden den schedel en den schoudergordel
genomen. De overige deelen zijn verkocht voor ƒ42,50 en daarvan zou mest
gemaakt worden. Het Katwijksche exemplaar was zwaarder geschonden, dan
de Wissekerker. De staart ontbrak geheel en verder is het dier erg gehavend
door de jeugd en de soldaten. Overal zijn stukken huid uitgesneden met messen
en sabels en daar de bek open lag en de baarden duidelijk zichtbaar waren, zijn
ook deze voor verreweg het grootste deel vernield en meegenomen. Een zeer
treurige rest van de baleinen is nog in Leiden in het Museum te zien. Op de
tong, die deels uit den bek stak, werd glijbaantje gespeeld met dit gevolg, dat
sommige kinderen vielen en ,/betraand" en bemodderd afdropen. Later schijnt
er nog een soldaat dóór het dier te zijn gezakt en met groote moeite is deze er
met touwen weer uitgetrokken! Herhaaldelijk is deze vinvisch afgebeeld, o.a.
in //de Wereldkroniek" van 21 November, No. 34, terwijl „de Prins", in het
nummer van 5 December, een foto gaf van de Wissekerker. De courantenberichten, dat de Katwijker verbrand zou zijn of begraven en later, dat hij met
zand was bedekt en overgoten met carbol, weerhielden mij een tijdlang naar
Katwijk te gaan. Intusschen bleek dit alles later onjuist te zijn en 4 December
trof ik het net, dat twee mannen en een jongen bezig waren het dier uit elkaar
te snijden. Op het strand lagen ingewanden en stukken vleesch, waaraan vogels
en een hond zich te goed deden. Het dier was al een heel eind in het zand
gezakt. De kop was al naar Leiden vervoerd, getrokken door twee paarden.
Van borst- en rugvinnen was niets meer te vinden. Met groote messen werden
enorme vleeschklompen uit den rug gesneden en met moeite ter zijde gesleept.
Het vleesch was sponsachtig, rood van kleur, dieper in chocoladebruin. Talrijke
witte poezen liepen er door. Bij het aansnijden borrelden gassen op en de
lucht was afschuwelijk. Na anderhalven dag werken was ongeveer één derde
deel van het lichaam versneden. Van achteren begonnen, was al een heel
deel van de wervelkolom blootgelegd. Op de dwarsuitsteeksels van de wervels
stonden de mannen het wel eenigzins vieze werk te verrichten. Het bloed
was gedeeltelijk nog vloeibaar. Tot mijn groote spijt heb ik het uitsnijden van
hart en longen niet kunnen bijwonen. Van dit dier zijn ook nog eenige losse
baleinen gevonden, maar wat nog van meer belang is, bij Wassenaar is op
dienzelfden tijd een stuk van het verhemelte aangespoeld met 44 baarden erin!
Gevonden door een jongen der H. B. S., was het stuk voor meenemen te zwaar
en tegroot en bleef 't liggen. Later vond Kreukniet, leerling van het Rotterdamsche Gymnasium, hetzelfde stuk, maar door de schendende handen van
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militairen en kinderen waren er nog maar 28 baleinen ongeschonden, aan één
stuk, bewaard gebleven. De overige 16 waren afgesneden op de meest ruwe
wijze. Het nu zooveel kleiner en lichter geworden verhemeltedeel is door
Kreukniet gered en verzonden naar ons Kabinet van Natuurlijke Historie; ik
heb het toch nog zeer leerrijke stuk gedroogd en nu is het een sieraad van
onze verzameling. De 28 baarden staan dicht op elkaar en vormen een uitstekende zeef. Het drogen bij de machine van de centrale verwarming gelukte
uitstekend, maar duurde verscheidene weken. Vooral de warboel van ^haren"
bleef lang vochtig.
Nog vervuld van de berichten van vorige dagen, hoorde ik Maandag,
16 November, dat een derde Vinvisch te Hoek van Holland, Zuiderpier, gestrand
was. Volgens zeggen van aldaar werkende arbeiders, was het dier ruim 25 M.
lang. Van de pier werden verscheidene palen vernield door het neergesmakte
gevaarte. Woensdagmiddag d. a. v, bezocht ik met een paar jeugdige natuurliefhebbers „de Beer", zooals Hoek van Holland-Zuid ook wel genoemd wordt.
Tot onze teleurstelling lag de Vinvisch een eindje in zee, tegen de pier aan en
was het ongelukkig juist hoog water. Van dichtbij komen was geen sprake en
wachten op laag tij duurde te lang. De vorm van 't lichaam was duidelijk te
herkennen en ook door de lucht werden we overtuigd. Op het lijk zaten honderden vogels te smullen. Door de ongunstige ligging werd dit dier aan de zee
overgelaten en om het weer wegspoelen te bevorderen hebben eenige arbeiders
hem in stukken gehakt. Ze klaagden zeer over den stank en hoopten vurig,
dat hij gauw zou verdwijnen.
Op het strand van ,/de Beer" lag een geheel gave rib van het dier, die
nagenoeg schoon was en werd meegenomen. Nog dienzelfden avond bezorgden
we haar op het Gymnasium, waar zij verder werd schoongemaakt. Het gewicht
was ongeveer 13 K.G. en de lengte 2 M. Een paar dagen later kreeg ik van
deze Vinvisch nog een zeer mooie lichtblauwe balein, terwijl er ook nog eenige
baleinen aan één stuk aanspoelden, die me ontgaan zijn. Zondag, 29 November,
was ik weer aan den Hoek en vond van het cadaver niets meer terug. Het
was laag water en niettegenstaande alle moeite was er geen spoor meer van
te vinden.
Tusschen Hoek van Holland Noord en Ter Heide vonden we nog één baard,
een lap huid en eenige meters darmkanaal. Door de moeilijk toegankelijke ligplaats is deze Vinvisch het minst bekend geworden.
De vierde, en tot heden toe de laatste, der aan onze kust waargenomen
Vinvisschen strandde 28 November te Bergen aan Zee bij Alkmaar. Ik hoorde
er pas 2 December van en kon, dank zij de vrije Woensdagmiddag er dadelijk
heengaan. Ook dit exemplaar was zwaar geschonden. Verschillende deelen
waren er uitgehakt, o. a. eenige wervels, die op een paar meter afstand lagen
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en ook stukken vleesch dreven rond en lagen op het strand. Alleen het achterste deel was goed bewaard gebleven. De staart en de rugvin waren duidelijk
te zien en de plooien voor een gedeelte. Van den kop was niets meer over.
Toen het water wat gezakt was vond ik nog een' tak van de onderkaak, die
al schoon was. Een afgebroken stuk hiervan vertoonde de typische losse, beenstructuur, aan de Walvischachtigen eigen. De lengte liet zich slechts schatten
en ik geloof, dat de opgegeven maat in verschillende kranten wat te groot is.
Mijns inziens haalde bij de 20 M. niet. In dit dier heeft men bij het uit elkaar
snijden stukken van een 7i/acM.. granaat gevonden! Een Alkmaarsche winkelier
in schoenen heeft de 9 vaten traan, die er uit gekookt zijn, gekocht. De overblijvende beenderen zijn begraven en zullen later als ze schoon gerot zijn, bijgezet worden in het Parnassiapark te Bergen aan Zee. Aldus ten minste een
courantenbericht. Merkwaardig genoeg wist geen der talrijke daar aanwezige
soldaten, iets van baleinen af.
De eerst beschrevene Vinvisch, die van Wissekerke, was dus zonder twijfel
de mooiste, er, al was de plaats wat afgelegen, de omstandigheden voor waarneming waren daar toch de beste. Het is maar een betrekkelijk voordeel, als
zoo'n dier nabij groote steden aanspoelt.
Nog nooit zijn in zoo'n korten tijd, binnen drie weken, vier van zulke
dieren aan onze kust gekomen en dit feit is belangrijk genoeg om vastgelegd te
worden. In het deel „de Zoogdieren" van de beroemde Natuurlijke Historie van
Nederland van Schlegel, uit 1870, staat op bl. 101 een opsomming van meerdere
gevallen van het aanspoelen van deze Vinvischsoort. Ook Brehm deelt, door
van Bemmelen, verschillende gevallen mee. Ik kan u hier slechts naar verwijzen. Een paar van onze Vinvisschen zijn, nog in zee drijvend, al gezien. De
//Batavier", van Rotterdam naar Londen is rakelings langs zoo'n exemplaar
gevaren. Misschien is dat wel die van de Hoek van Holland geweest. De loods
van de „Maasstroom", die binnenliep te IJmuiden, vertelde aan een verslaggever
ook van zoo'n ontmoeting. In Engeland is den l7 den October ook nog een Balaenoptera aangespoeld, en wel in de bocht van de Theems bij Birchington. De
//Illustrated London News" van November 1.1. bespreekt het dier uitvoerig en
geeft er twee foto's van. Het dier was even groot als de Wissekerker en lag
net zoo op het strand, Eveneens had hij op precies dezelfde plaats een zware
verwonding. W. P. Pycraft van het //British Museum" heeft dit exemplaar in
oogenschouw genomen en gemeten. Baleinen waren in den bek niet meer aanwezig, waaruit volgt, dat het dier reeds eenigen tijd dood was. Ook hiermee
bestaat dus overeenkomst met de Wissekerker Vinvisch. Toen, vanaf een
Engelsch oorlogschip, dit dier het eerst werd opgemerkt, meende men te doen
te hebben met een in het water gevallen Zeppelin! Een vergeeflijke vergissing.
Het is niet twijfelachtig dat de oorlog, speciaal de zeemijnen, aansprakelijk
gesteld moeten worden voor den dood van deze dieren. Het tijdperk van de groote
zeezoogdieren is voorbij en binnen alzienbaren tijd zullen ze uitgestorven zijn.
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Reeds eeuwen lang wordt op walvischachtige dieren om het traan, de baleinen,
de tanden, ambergrijs en het spermaceti, gejaagd. De Vinvisschen leveren te
weinig traan en hun baarden zijn te kort, aldus Schlegel, en daarom worden ze
niet vervolgd door den mensch. Brehm geeft op, dat hij in Noorwegen wél gevangen
wordt. Gewoonlijk houdt de Vinvisch zich op in het noordelijkste deel van den
Atlantischen Oceaan en in de IJszee. In het begin van den herfst trekt hij naar
zuidelijker zeeën; op dien trek zijn dan het vorige jaar eenige exemplaren in
het mijnengebied gekomen en daar gedood, of granaten hebben hun het leven
benomen. De noord-oostelijke stormen van einde October joegen ze, reeds dood,
de Noordzee in en de daarop gevolgde zuid-westelijke en westelijke stormen
hebben ze doen stranden op onze kust. We mogen het betreuren, dat nu weer
zooveel van deze zeldzame dieren het leven hebben gelaten. Intusschen, deze
geschiedenis leert ons ook, dat ze misschien nog niet zoo zeldzaam zijn geworden, als men veelal wel aanneemt.
Dit neemt niet weg, dat de dieren- en plantenbescherming, die te land
tegenwoordig overal een rol begint te spelen, ook behoort te worden toegepast
op zee. Daartoe is, zeer kort geleden, in principe besloten door een internationaal
congres voor natuurbescherming, onder voorzitterschap van Sarasin. Jaarlijks
zal voortaan dat congres bijeenkomen en we kunnen dus de hoop uitspreken,
dat zoodoende nog menig merkwaardig zeedier voor geheele uitroeing zal bewaard blijven.
Rotterdam.
A. B. VAN DEINSE.

KULTUUR VAN IN 'T WILD LEVENDE VOGELS
1913—19I41).
I. OVERZICHT DER RESULTATEN. VERKLARING VAN EENIGE SOORTVERSCHIJNSELEN.

UNA drie jaren geleden hebben de lezers van Df Levende Natuur
kennis kunnen nemen van het verloop der pogingen, om op de
terreinen van het Sanatorium Oranje Nassau's Oord door middel
van nestkastjes, drink- en voederbakken den vogelstand te verbeteren.
Van de velerlei prettige verrassingen, die 't verzorgen en vooral
't controleeren van een driehonderd nestkastjes voor den dag brachten, hebben
we ieder deelgenoot gemaakt, die daarin belangstelde en misschien herinneren
sommige lezers zich nog onze prettige verbazing, toen het eerste jaar nagenoeg
al de honderd opgehangen nestkastjes met meer of minder geluk een broedsel
zagen grootbrengen. Dat was me een succes!
») Met toestemming van den schrijver uit de nieuwe spelling overgebracht.

